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Efni: Umsögn frá Félagsráðgjafafélagi íslands vegna frumvarps til laga um 
úrskurðarnefnd velferðarmála, 207. mál.

Félagsráðgjafafélag íslands (hér eftir FÍ) tekur undir mikilvægi þess að auka skilvirkni 
í meðferð stjómsýslu þannig að tryggt sé að endurskoðun stjómvaldsákvarðana fari 
fram á ásættanlegum tíma en gerir eftirfarandi athugasemdir við fyrirliggjandi 
frumvarp til laga um úrskurðamefnd velferðarmála:

1) FÍ gerir athugasemdir við að gert sé ráð fyrir því að kærunefnd bamavemdarmála 
falli undir úrskurðamefnd velferðarmála.

Bamavemdarmál eru mjög viðkvæm og flókin mál sem krefjast mikillar 
sérfræðiþekkingar á sviði bamavemdar, málsmeðferðar í bamavemd auk 
þekkingar á málefnum bama og fjölskyldna. Hafa ber í huga að skilyrði er í 
núverandi kærunefnd bamavemdarmála að nefndarmenn skuli hafa sérþekkingu á 
málefiium bama. Að mati FÍ er mikilvægt að tryggja að slík sérþekking verði 
áfram til staðar en frumvarpið, eins og það lítur út, gerir ekki ráð fyrir þessari 
sérþekkingu. Ekki er gert ráð fyrir að úrskurðamefnd um ófrjósemisaðgerðir og 
fóstureyðingar verði felld undir úrskurðamefnd velferðarmála þar sem um mjög 
sérhæfðar ákvarðanir á viðkvæmu sviði er um að ræða. A sömu forsendum má 
rökstyðja það að kærunefnd bamavemdarmála eigi einnig að vera undanskilin því 
að vera felld undir úrskurðamefnd velferðarmála.

FÍ leggur til að kærunefnd barnaverndarmála verði ekki felld undir 
úrskurðarnefnd velferðarmála og gerðar verði breytingar á 13. grein 
frumvarpsins til samrcemis við tillögu félagsins.

2) FÍ gerir athugasemdir við skipan nefndarinnar með hliðsjón af fjölbreytileika 
þeirra verkefna sem nefndinni er ætlað að bera ábyrgð á.

í 2. grein frumvarpsins um nefndarskipan er tekið fram að þrír af sex 
nefndarmönnum skuli hafa próf í lögfræði og einn skuli vera læknir. FÍ tekur undir 
mikilvægi þess að nefndin sé skipuð lögfræðingum og lækni. En það er mat okkar 
að þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir því að innan nefndarinnar sé nauðsynleg 
sérþekking á þeim sviðum sem fjallað er um í nefndinni er svigrúmið til að tryggja 
það mjög takmarkað þar sem tvö nefndarsæti eru eftir til skiptanna fyrir aðra 
sérfræðinga en lögfræðinga og lækni. Þá ber að hafa í huga að bráðabirgðarákvæði 
I (bls. 8) gerir ráð fyrir að starfsmönnum úrskurðamefiida almannatrygginga og 
starfsmönnum ráðuneytisins sem haft hafa störf fyrir úrskurðar- og kærunefndir að
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aðalstarfi skuli boðið starf hjá nýrri úrskurðamefnd velferðarmála. í umsögn 
fjármála- og efnahagsráðuneytis sem er meðfylgjandi lagafrumvarpinu (bls. 20) 
kemur fram að ákvæðið geti varðað allt að 11 starfsmenn. Það má því ljóst vera að 
þiggi margir þessara starfsmanna tilboð um starf í nefndinni er enn takmarkaðra 
svigrúm til að tryggja sérþekkingu á málaflokkum eins og bamavemd og mati á 
félagslegum aðstæðum fólks og þjónustuþörf sem félagsráðgjafar eru með 
sérþekkingu á en ætla má að mál sem úrskurðamefndin fjalli um þurfi í mörgum 
tilfellum að leggja mat á málsmeðferð sem snýr að mati á félagslegum aðstæðum 
og þjónustuþörf fólks.

Að þessu sögðu, gerir FÍ eftirfarandi tillögu um breytingu á 2. grein 
frumvarpsins um nefndarskipan:

Tveir (í stað þrír) skulu hafa embættis- eða meistarapróf í lögfræði, einn skal vera 
læknir ou einn skal hafa starfsrcttindi í fclausráð>»iöf.

Félagið er reiðubúið að fylgja þessari umsögn eftir, sé þess óskað.

Fyrir hönd Félagsráðgjafafélags íslands
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